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OS CONTRATOS A TERMO NO ENSINO SUPERIOR 
 
Considerando a pertinência do debate sobre questões relativas aos Estatutos das 
Carreiras Docente e vínculos contratuais, o SNESup irá realizar uma sessão de 
esclarecimento sobre "Os Contratos a Termo no Ensino Superior e o Direito 
Comunitário" para a qual convidou a Dr.ª Susana Machado, jurista, especialista nesta 
área do direito europeu, a qual sendo autora de diversos estudos sobre a Diretiva 
1999/70/CE e a sua transposição para o ordenamento jurídico português, é citada em 
diversos acórdãos sobre a conversão de contratos a termo em contratos por tempo 
indeterminado. 
 
Esta sessão terá lugar hoje, dia 19 de maio, com início às 17h, no auditório H202 do 
Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) (entrada pela Rua S. Tomé).  
 
A entrada é gratuita e não depende de inscrição prévia.  
 
Pode também assistir em direto no site do SNESup ou no canal USTREAM 
_________________________ 
 
 
 
EXPOSIÇÃO AO PROVEDOR DE JUSTIÇA SOBRE VÍNCULOS 
 
O SNESup apresentou no dia 16 de Maio uma exposição ao Provedor de Justiça relativa 
à necessidade de vinculação de docentes do ensino superior e investigadores, na 
medida em que o Estado Português, contrariando o direito comunitário, não se obriga 
nos mesmos termos daquilo que impõe ao sector privado, pelo que mantém situações 
de precarização dos contractos de trabalho a termo na função pública que 
correspondem a necessidades permanentes das respetivas instituições.  
_________________________ 
 
 
 
SOBRE A ESTRATÉGIA PARA O ENSINO SUPERIOR 
 
O SNESup recebeu recentemente, do Secretário de Estado do Ensino Superior, o 
documento referente às linhas orientadoras para o Ensino Superior. Agradecemos a 
amabilidade do envio deste documento, que pode ser consultado pelos nossos 
associados aqui. Estamos neste momento a desenvolver uma análise mais rigorosa 
deste texto, da qual iremos dar conhecimento muito em breve. 
_________________________ 
 
 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Contratos_a_termo_e_direito_comunitario_cartaz.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Contratos_a_termo_e_direito_comunitario_cartaz.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/EuppEyAAEECwGGllcV.shtml
http://www.ustream.tv/channel/snesup-asdi
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Provedor_de_Justica_Vinculacao_de_docentes_do_Ensino_Superior_e_Investigadores_16052014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Orientacao-07Mai14-Final.pdf
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EMPREGABILIDADE NO ENSINO SUPERIOR 
 
Na edição do passado dia 14 de Maio do Diário Económico foi publicado um 
interessante artigo sobre a empregabilidade dos cursos de ensino superior em 
Portugal. 
 
Desde já convém referir que os números apresentados devem ser analisados com a 
devida cautela dada a reduzida fiabilidade dos dados do desemprego em Portugal e de 
algumas condicionantes específicas do ensino superior. Por exemplo, há muitos 
licenciados que estão registados como desempregados, embora estejam a fazer o 
mestrado e não estejam de forma realmente ativa à procuras de emprego. E há 
licenciados a trabalhar como caixas de supermercados que na realidade não deveriam 
ser considerados como ativos. Por isso estes números representam apenas tendências 
gerais e não podem ser utilizados no sentido de tirar conclusões seguras sobre a 
situação de instituições ou cursos específicos. 
 
A primeira nota é sobre o título deste artigo: “Um quinto dos cursos tem taxa de 
desemprego acima da média” (da taxa de desemprego nacional). Não deveria ser “80% 
dos cursos tem taxa de desemprego abaixo da média nacional?” Afinal este copo está 
muito mais cheio do que vazio. 
 
Efetivamente os números apresentados referem que a taxa de desemprego dos 
diplomados do ensino superior é de 8,3%, que é perto de metade da média nacional 
(15,1%). Numa breve análise muito genérica destes dados, é possível observar que as 
taxas de desemprego (ou emprego) têm uma forte relação com as áreas de atividade e 
com a localização geográfica e não apenas com a qualidade das instituições e cursos: 
áreas como a medicina e a engenharia têm forte empregabilidade e instituições do 
interior têm menor empregabilidade do que as localizadas nas regiões do Porto e 
Lisboa. Veja-se o caso das universidades da Madeira e dos Açores que têm um 
empregabilidade quase de 100%. Também as taxas de desemprego para as 
universidades (7,2%) e politécnicos (9,2%) são próximas, sendo que a ordem em que 
surgem na lista de empregabilidade é perfeitamente alternada. 
 
Ao contrário do que se quer fazer crer, vale a pena investir num curso superior (para os 
jovens e para os menos jovens) e vale a pena o investimento que o país tem feito no 
ensino superior, sendo absolutamente necessário repor este financiamento em níveis 
mínimos aceitáveis.  
 
Também a distinção administrativa que atualmente existe entre ensino politécnico e 
ensino universitário nem sequer é reconhecida pelo deus da moda, o chamado 
“mercado”. As instituições e cursos evoluem para mais rapidamente do que os 
preconceitos e do que a lei.  
 
Como sempre, o importante é que cada instituição e curso faça com qualidade o seu 
trabalho. A via do mérito que o SNESUP sempre defendeu é a mais vantajosa para o 
país, para os alunos, para os docentes e para as instituições. 
_________________________ 
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SNESup REÚNE COM CDS 
 
Uma delegação do SNESup foi recebida pelo Grupo Parlamentar do CDS no passado dia 
8 de maio. A reunião foi pedida pelo Sindicato para apresentar propostas legislativas 
que decorrem da necessidade de introduzir alterações aos Regimes Transitórios das 
Carreiras Docentes Universitária e Politécnica, bem como da urgência de considerar 
medidas visando a vinculação dos docentes que prestem serviço com contratos a 
termo certo tendo em conta a Diretiva Comunitária 1999/70/CE. 
 
A reunião decorreu num ambiente de cordialidade tendo a Deputada Inês Teotónio 
Pereira manifestado abertura relativamente às propostas apresentadas pelo SNESup, 
as quais se comprometeu a analisar posteriormente com maior profundidade. Iremos 
por isso, manter o contacto com os diversos grupos parlamentares visando explicar e 
obter apoios para a concretização das propostas do SNESup. 
_________________________ 
 
 
SEGUNDA REUNIÃO SOBRE ACEEP  
COM A UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
 
Teve lugar, no passado dia 7 de maio, a segunda reunião negocial com vista ao 
estabelecimento de um ACEEP, entre a Universidade do Algarve e os sindicatos que 
representam todos os trabalhadores da Instituição. 
 
Os trabalhos decorreram de forma franca e aberta, estando já acordados diversos 
pontos, a saber: horário semanal; regimes e horários de trabalho; adequação dos 
horários aos problemas da parentalidade, situações de deficiência e outras 
necessidades especiais; implementação de um sistema de participação efetiva dos 
representantes dos trabalhadores nas matérias reguladas pelo ACEEP e outras. 
 
Foi já também acordado o estabelecimento de um prazo para negociação com os 
sindicatos dos regulamentos que afetam cada um dos corpos dos trabalhadores da 
Universidade do Algarve. No caso dos docentes é de crucial importância o regulamento 
de prestação de serviço docente. 
 
Em breve será disponibilizado o projeto de acordo para que as diversas organizações 
sindicais possam auscultar as suas direções e associados. 
_________________________ 
 
 
MAIS DOIS CONCURSOS DUVIDOSOS 
 
Depois de termos denunciado ao Ministério Público um concurso para professor 
auxiliar na Universidade de Aveiro que claramente procura restringir o universo dos 

http://www.snesup.pt/htmls/EFAlyZlypkrfWGCWTe.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFAlyZlypkrfWGCWTe.shtml
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possíveis candidatos, contrariando o ECDU, em particular o art.º 37.º e seguintes, 
tivemos conhecimento de outros dois concursos na mesma Universidade com o 
mesmo vício, os quais denunciámos também ao Ministério Público na passada semana. 
Continuaremos a defender a transparência e o mérito no Ensino Superior. Se tiver 
conhecimento de concursos pouco claros não deixe de nos dar conta dos mesmos 
escrevendo para snesup@snesup.pt. 
_________________________ 
 
 
 
RAD-UBI: ALTERAÇÕES QUE PRECISAM DE SER MELHORADAS 
 
O SNESup enviou no passado dia 13 de maio à Reitoria da UBI a sua posição relativa ao 
projeto de Alteração ao Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal 
Docente da Universidade da Beira Interior, posição esta que reflete os diversos 
contributos que nos chegaram de inúmeros Colegas da UBI a quem aqui deixamos o 
nosso público agradecimento. 
 
O projeto apresentado pela UBI tem um conjunto de matérias que deverão ser 
corrigidas por forma a tornar o processo de avaliação dos docentes mais justo, entre as 
quais a necessidade de definir à priori todos os parâmetros e itens a considerar na 
avaliação. Não faz sentido que um conjunto de parâmetros de avaliação se encontrem 
dependentes de validação pelo Conselho Coordenador de Avaliação (CCA) à posteriori. 
Qualquer intervenção do CCA no sentido previsto introduzirá incerteza e 
discricionariedade não compatíveis com um processo justo, equitativo e compatível 
com a lei, pelo que deverá ser eliminada. 
 
Outro aspeto importante a ser corrigido é a proposta de "avaliação" do Reitor, Vice-
Reitores e Pró-Reitores. Sempre entendeu o SNESup ser ilegal a atribuição de uma 
pontuação automática decorrente do mero exercício de funções aos próprios autores 
do ato da sua aprovação, pelo que a opção agora tomada pela Reitoria da UBI não 
tendo suporte legal deverá ser corrigida. 
 
Aguardamos agora o agendamento da reunião solicitada à Reitoria da UBI visando 
melhor explicar as propostas apresentadas e poder assim contribuir para melhorar a 
proposta em causa. 
_________________________ 
 
 
 
RESPOSTAS ÀS PROPOSTAS DE RPSD DO IST E IPC 
 
Divulgámos no último número da InfoSNESup, que havíamos recebido propostas de 
Regulamentos de Prestação de Serviço dos Docentes (RPSD) do Instituto Superior 
Técnico (IST) e do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC). No passado dia 12 enviámos 
resposta à presidência do IST sobre a proposta recebida, uma proposta que não difere 

http://www.snesup.pt/htmls/EEVVAppFFEFcownSqm.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UBI_RAD_SNESup_13052014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UBI_RAD_29042014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UBI_RAD_29042014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/newsletter/newsletter_infosnesup_207.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/ULisboa_IST_RPSD_SNESup_12052014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/ULisboa_IST_RPSD_SNESup_12052014.pdf
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significativamente da atualmente em vigor mas que deverá ser corrigida, tal como 
resultou dos diversos contributos recebidos de Colegas. Aguardamos agora o 
agendamento da reunião solicitada para melhor explicar as propostas apresentadas. 
No mesmo dia 12 de maio enviámos também ao IPC um contributo relativo à proposta 
de Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes do IPC, que se encontrava em 
fase de discussão pública, contributo este que tentou reunir as várias sugestões e 
análises que nos chegaram, Colegas a quem agradecemos os contributos. Aguarda 
agora o SNESup o envio da versão final de proposta de Regulamento para a devida 
participação sindical. 
_________________________ 
 
 
 
ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS NACIONAIS DO SNESup 
 
No passado dia 5 de maio foi publicada a Convocatória de Assembleia Geral Eleitoral a 
fim de se proceder à eleição dos órgãos nacionais do SNESup (Conselho Nacional, 
Direção e Comissão de Fiscalização e Disciplina).  
 
As candidaturas para estes órgãos devem ser apresentadas até dia 26 de maio, na sede 
nacional.  
 
Em relação ao Conselho Nacional pode ver aqui o número de efetivos a que a sua 
secção sindical tem direito a eleger. Não há limite para o número de suplentes.  
 
O funcionamento do SNESup assenta na eleição de representantes sindicais no maior 
número possível de escolas e institutos de investigação (secções sindicais) os quais por 
um lado, constituem o Conselho Nacional do Sindicato, e, por outro lado, são os 
Delegados Sindicais no seu local de trabalho. 
 
A existência desta rede de representantes é fundamental para a vida do SNESup pois 
permite a circulação de informação e o conhecimento mútuo das experiências vividas 
nas várias escolas. 
 
Atualmente, cerca de cem colegas participam neste esforço organizativo e é desejável 
que na presente eleição geral se verifique o maior número possível de recandidaturas, 
recomposição de representações, participação de novos colegas.  
 
As listas podem ter um ou mais membros e, embora não havendo modelo 
regulamentar, permitimo-nos sugerir a utilização deste modelo. 
 
A capacidade de intervenção do nosso Sindicato depende, antes do mais, da 
participação de todos.  
 
Participe! 
_________________________ 
 

http://www.snesup.pt/htmls/EFAAFpkEFFdtrbtdHg.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFAAVuVEklvoGulOdZ.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFAAVuVEklvoGulOdZ.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Modelo_de_Aceitacao_de_Candidatura_CN_2014.doc
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DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio 
- Aprova o regime jurídico da habilitação profissional para a docência na educação pré-
escolar e nos ensinos básico e secundário 
 
Lei n.º 27/2014, de 8 de maio  
- Procede à sexta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 
de fevereiro 
 
Decreto n.º 16/2014, de 8 de maio  
- Aprova o Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República da 
Indonésia nas áreas da Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Turismo, Juventude, 
Desporto e Comunicação Social, assinado em Jacarta, em 22 de maio de 2012 
_________________________ 
 
 
EVENTOS 
 
CALL FOR PAPERS 
 “Narrative and medicine: caring for the future” 
5 e 6 março - 2015 
Congresso internacional interdisciplinar - Organização: projecto narrative & medicine - 
(con)texts and practices across disciplines - Centro de Estudos Anglísticos - UL  
Data limite de envio dos resumos: 30 de Junho de 2014  
Saiba mais aqui  
 
IV Congresso Internacional de Gerontologia e Geriatria 
5, 6 e 7 dezembro 
Lisboa - FIL (Parque das Nações) 
Organização da Escola Superior de Educação João de Deus 
Data limite de envio dos resumos: 8 de Outubro de 2014. 
Saiba mais aqui  
 
NESTA QUINZENA  
Jornadas de Neurofisiologia 
17 maio 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto 
Saiba mais aqui  
 
A Transformação das Relações Laborais em Portugal e o «Memorando de 
Entendimento» 
21 a 23 maio 
ISCTE-IUL, FCSH-UNL , CES-UC 
Saiba mais aqui  

https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.92&iddip=20140725
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.88&iddip=20140690
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20090364
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.88&iddip=20140692
http://www.ulices.org/eventos/cfp-conferencia-internacional-qnarrative-a-medicine-caring-for-the-futureq.html
http://www.joaodedeus.pt/gerontologia/
http://www.jornadasneuro.info/
http://www.jornadasneuro.info/
http://conferenciarelacoeslaborais2014.blogspot.pt/p/apoios.html
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Questioning contemporary painting - A pintura contemporânea em questão 
21 a 23 maio  
Faculdade de Belas Artes - UL 
Saiba mais aqui 
 
X Encontro Nacional de Investigação em Psicologia Social e das Organizações 
22 e 23 maio 
Instituto Universitário de Lisboa - ISCTE-IUL 
Saiba mais aqui 
 
OUTROS EVENTOS 
IV Colóquio Luso-Brasileiro de Sociologia da Educação  
- Entre crise e euforia: práticas e políticas educativas no Brasil 
19 e 20 Junho – FLUP 
21 Junho – FPCE-UP 
Saiba mais aqui  
 
Conferência Internacional de Arte & Criatividade Urbana de Lisboa 
3 a 5 julho 
Faculdade de Belas Artes - UL 
Saiba mais aqui 
_________________________ 
 
Sindicato Nacional do Ensino Superior 

Associação Sindical de Docentes e Investigadores 
www.snesup.pt 
Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA  
Porto - Praça Mouzinho de Albuquerque, 60 1º – 4100-357 PORTO 
Coimbra – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA 

http://www.fba.ul.pt/eventos/
http://phdmeeting.dpso.iscte.pt/X/
http://www.uac.pt/uploads/uac_artigo_plugin/ficheiro/luso%20brasileiro%20s_e%5b1%5d.pdf
http://www.urbancreativity.org/
http://www.snesup.pt/

